TONG CONG TY CNXI MANG VITNAM CONG BOA XA HQI CHIJ NGHIA vir NAM
Bc Ip - Ty do - Hnh phüc
a5NGTYCPVICEMTH1XONG MAIM MANG
So: 476 /NQ-DHDCD

Ha Nç5i, ngày 20 tháng 4 nàm 2018

NGH! QUYET
BALI HOT BONG CO BONG THIJONG NI EN NAM 2018
Can cir Ludt doanh nghip so^ 68/2014/QH13 dã dtrc QuOc hi nuc
Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Can cu1r Diu l t6 chu1rc và boat dông cüa Cong ty CO phân Vicem Thuong
mii xi mãng;
Can cu1r Biên bàn h9p Dai hôi dng co- dông thumg niên nãrn 2018 sO
475/BB-DHDCD ngày 20 tháng 4 nàrn 2018 cüa Cong ty cô phân Vicem
Thu.rcing mi xi rnäng;
Di hôi dng cO dông thu?mg niên nãm 2018 Cong ty co phtn Vicem
Thuong mi xi mãng dã tiên hành tháo lugtn và
QUYET NGH!:
1. Thông qua viêc min nhim thành viên Hi dng quãn trj, Chü tjch Hi dông
quân tri Cong ty dôi vi ông Lê Nam Khánh:
- So phiu biu quy& tan thành là 4.753.055 phiu bng 99,16% tOng so phiêu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dai hi.
- sé phiu biu quyt không tan thành là 4.700 phiu bang 0,1% tong so phiu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dr Di hi.
- S phiu biu quyêt không Co kiên là 13.800 phiu bang 0,29% tOng so
phiêu có quyên biêu quyêt cUa cô dông tham dir Di hi.
2. Thông qua vic min nhim thành viên Hi dng quàn trj Cong ty dOi vi
ông Ngô Du1rc Ltru:
- So phiu biu quyt tan thànb la' 4.76 1.555 phiu bng 99,34 % tOng so phiu
có quyên biêu quyêt cUa cô dông tham dir Di hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tOng s6 phiêu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi.
- So phiu biu quyt không có ' kin là 11.200 phiu bang 0,23% tOng sO
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dai hi.
3. Thông qua vic min nhim thành viên Hi dng quail trj Cong ty dOi vci
ông Van Quang Dirc:
- SO phiu biu quyt tan thânh là 4.759.855 phiu bang 99,30% tOng sO phiêu
cO quyên biêu quyêt cüa Co dOng tham dir D?i hi.
- SO phiu biu quyt không tan thành là 100 phiu bang 0% tong so phiêu có
quyên biêu quyêt cüa cO dOng tham du Di hi.
- So phiu biu quyt không có kin là 11.600 phiu bang 0,24% tong s

phi&i Co quyn biu quyêt cüa Co dông tham dir D?i hi.
4. Thông qua vic min nhim thành viên Ban Kirn soát Cong ty dôi vi bà
Nguyen Thj Thanh Hiên:
- So phiêu biêu quyêt tan thành là 4.759.655 phiu bang 99,3% tng so^ phiu
cO quyên biêu quyêt cüa Co dông tham dr Di hi.
- So phiêu biêu quyêt không tan thành là 1.900 phiu b.ng 0,04% tong s
phiêu co quyên biêu quyêt cia CO dông tham du Di hi.
- So phiu biu quyt không Co ' kin là 11.100 phiu bang 0,23% tng s
phiêu Co quyên biêu quyêt ciia CO dOng tham du Dai hi.
5. Thông qua vic bô sung, sira dôi Diu 16 Cong ty:
- So phiêu biêu quyêt tan thành là 4.777.455 phiu b&ng 99,67% tng so^ phiu
có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham du Di hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu b&ng 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hi.
- So phiu biu quyt không có kin là 1.200 phiu bng 0,03% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dai hi.
6. Thông qua vic bO^ sung, sra dôi quy che^ ni b6 v8 quãn trj Cong ty:
So phiu biu quy& tan thành là 4.778.455 phiu bang 99,69% tOng s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Dai hi.
- So phiu biêu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyn biu quyêt cüa cô dông tham du D?i hi.
- So phiu biu quyt không CO ' kin là 200 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi.
7. Thông qua Báo cáo hot dng näm 2017 cüa Hi dông quân trt Cong ty:
- So phiu biu quyêt dng là 4.778.455 phiu b&ng 99,69% tng sO^ phiu
có quyên biêu quyêt cüa co dông tham dir Dai hôi.
- SO phiu biêu quyêt không dng là 0 phiu bang 0% tng s phiu có
quyên biêu quyêt cüa c 0 dông tham du Di hi.
- So phiu biêu quyêt khOng cO kin là 200 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dr Di hi.
8. Thông qua Báo cáo hoit dng nãm 2017 cüa Ban Kim soát Cong ty.
- So phiu biu quyt tan thành là 4.778.455 phiu bang 99,69% tng s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dai hi.
- SO phiu biêu quyt khOng tan thành là 0 phiu bang 0% tng sO^ phiu có
quyên biêu quyêt cüa c dông tham du Dui hi.
- So phiu biu quyt khOng có kin là 200 phiu bang 0% thng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa Co dbng tham dr Di hi.
A

9. Thông qua vic lirra ch9n dan vi kiêm toán Báo cáo tâi chInh nãm 2018:
Cong ty TNHI-I Kiêm toán An Vit là dan vi thirc hin kiêm toán Báo cáo tai
chInh nãm 2018 cüa COng ty.
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- So phieu bieu quyet tan thanh la 4.778.555 phieu bang 99,69% tong so phieu
co quyen bieu quyet cua co dong tham du Dai hi.
- So phieu bieu quyet khong tan thanh la 0 phieu bang 0% tong so phieu co
quyen bieu quyet cua co dong tham du Dai h6i.
- So phieu bieu quyet khong coy kin la 100 phieu bang 0% tong so phieu co
quyen bieu quyet ct a co dong tham du Dai h6i.
10. Thong qua Bao cao danh gia ket qua hoat d6ng kinh doanh nam 2017; Ke
hoach san xuat kinh doanh va dau to xay dung nam 2018 cua Cong ty, cu
the:
❖ Kt qua san xuat kinh doanh nam 2017:
* San luoing tieu thu
1.477.394 tan
* Tong doanh thu
1.444.299 trieu dong
* N6p ngan sach
10.204 trieu dong
13.104 trieu clung
* Lori nhuan truac thud
* Co tirc
7,5 % / nam
* Nang suat lao clung binh quan
10.050,30 tan/ngu ii/nam
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❖ Ke hoach san xuat kinh doanh va dau tu' xay dirng nam 2018:
* San luting tieu thu
:
1.520.000
tan
1.464.731 trieu clung
* Tong doanh thu
:
* Nop ngan sach
8.766 trieu dung
12.513 trieu dung
* Loii nhuan truac thud
* Co tuc
7,5 % / nam
Phan dl u tang khong thap hon
* Nang suit lao dung binh quan
7% so vii nam 2017.
* Cong tic dau tu xay dung
- Doi vii du an khu nha a ket hop dich vu thuong mai tai Giap Nhi: Tiep
tuc thuc hien dau tu Du an Khu nha & ket hcgp thuoing mai, dich vu tai Ngo 1
Phan Dinh Giot, theo phuong an dã duoic HDTV Vicem thoa thuan chu truomng
dau tu (tai van ban so 2310/XMVN-HDTV ngay 08/11/2016). K8 hoach von dl u
tu nam 2018 la 2 ty dung, bao gum cac cong viec:
+ Tim, Iva chon dui tic thuc hien du an.
+ Lap, phe duyet bao cao nghien ci:ru kha thi, thiet ke ky thuat cong trinh.
- So phieu bieu quyet tan thanh la 4.775.555 phieu bang 99,63% tong so phieu
co quyen bieu quyet cua co dung tham du Dai hi.
- So phieu bieu quyet khong tan thanh la 2.900 phieu bang 0,06% tong so
phieu co quyen bieu quyet cua co dung tham du Dai hi.
- So phieu bieu quyet khong co y kin la 200 phieu bang 0% tong so phieu co
quyen bieu quyet cua co dung tham du Dai h6i.
11. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 dugc kiem town bai Cong ty TNHH

Kiêm toán An Vi@ vã Phiiong an phân phôi 1i nhu.n, cô tirc nãm 2017,
Qu5 thu&ng ciia ng1rii quán 1':
- Tong tài sân!ngun von
: 177.486.108.538 d
- Np' phái trâ
: 82.464.794.374 d
- Von chôsóhiru
95.021.314.164d
- Lçi nhun sau thue^ chua phân phi närn 2017
9.885.089.041 d
- Lp'i nhun chi.raphân phi ffiy ke^ cu6^i k' trithc
4.986.252.357 d
- Tng 1p'i nhun sau thue^ chua phân phi
: 14.871.341.398 d
Phân phi Içti nhuin:
- PhuGng an phân phi lçii nhun näm 2017
9.692.617.808 d
: 4.500.000.000 d
+ Chia cô tirc (t lê 7,5%)
(theo NQ DHDCD 2017 t' 18 5%)
: 4.998.217.808 d
+ Qu khen thu&ng, ph-6c igi
(3 tháng h.rang + 20% lcii nhu.n vuçlt k6 hoch)
+ Qu5' thtr&ng cüa ngu?ñ quán 1
194.400.000 d
5.178.723.590 d
+ Lçi nhun con lai chua phân phi
- SO phiu biu quyt tan thành là 4.774.755 phiêu bang 99,61 % tong so phiêu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham di,r Di hi.
- SO phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa CO dông tham du Di hi.
- S0 phiu biu quyt không có kin là 3.900 phiu b&ng 0,08% tng so
phiêu có quyên biêu quyêt cOa cO dông tham dir Di hi.
A

12. Thông qua vic k hçTp dông mua ban xi mãng (NPP) näm 2018 vri COng ty
TNHH Th.ro'ng mi và xây dirng Vucing Anh:
- So phiu biêu quyt tan thành là 4.592.755 phiêu bang 95,82% tng so phiu
có quyOn biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dji hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Dai hi.
- So phiu biu quyt không có kin là 3.200 phiu bang 0,07% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham d? Di hi.
13. Thông qua vic k hap dng mua ban nAm 2018 vâi các Cong ty thành viên
Tong cong ty COng nghip xi mäng Vit Nam (Vicem):
- So phiu biu quyt On thành là 4.778.455 phiêu bang 99,69% tng so phiéu
có quyên biêu quyêt cOa cô dOng tham di,r Dai hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% thng s6 phiu có
quyên biêu quyêt ciia cô dông tham du Dai hi.
- So phiu biu quyt không có ' kin là 200 phiu bang 0% tong sO phiu có
quyên biêu quyêt cüa Co dông tham dir Di hi.
14. Thông qua Báo cáo Thu lao, phu cap thrc hin nàm 2017 va kë hoch nârn
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2018 cüa Hi dng quân tn, Ban Kim soát, Thu k Cong ty; Qu' tiên luong
thirc hin näm 2017 cüa Giám dôc Cong ty:
Tong sO^ tin thu lao, phi cp dia chi nãm 2017 dôi vó'i Hi dông quán tr,
Ban Kiêm soát, Thu k2 Cty la' 342.000.000 dông, mirc cu the nhu sau:
STT

S tin
(dng/ngtr/tháng)

Chfrc danh

1

Chü tjch Hi dng quán trj

4.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám déc COng ty

4.000.000

3

Thành viên Hi dng quán trj

3.500.000

4

Trithng Ban Kimsoát

3.500.000

5

Thànhviên Ban Kirnsoát

2.000.000

6

Thu kCôngty(phcap)

2.500.000

- Mirc thñ lao, phii cp cüa Hi dng quàn trj, Ban Kiêm soát, Thu k COng ty
näm 2018 dê nghj nhu sau:
STT

So tin
T(do"ng/ngtr6i/thaing)

Chfrc danh

1

ChütjchHidngquántrj

6.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám dôc Cong ty

5.000.000

3

Thành viên Hi dng quân trj

4.000.000

4

Trucing Ban Kim soát

4.000.000

5

Thànhviên Ban Kimsoát

3.000.000

6

Thu k Cong ty (phi,i cp)

3.500.000

Dó'i vói Triràng Ban kiém soát chuyên trcich thI thcc hin theo quy chl trá
lwong cia Cong ty.
- Qu tin lucing thrc hin näm 2017 cüa Giám dc Cong ty cô phn Vicem
Thucing mai xi màng la' 561.3 72.000 dông.

- So phiu biu quyt tan thành là 4.774.455 phiu bng 99,61% tong so phiêu
có quyên biêu quyêt cüa Co dông tham dr Di hi.
- s6 phiu biu quyt khOng tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa CO dông tham du Di hi.
- So phiu biu quyt không có kin la' 4.200 phiêu bang 0,09% tong s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham du Dti hi.
15. Thông qua Kt qua bu b sung thành viên Hi dông quãn trj và Ban Kiêm
soát Cong ty cO phân Vicem Thwmg mi xi mãng nhim k 2017-2022 nhu
sau:
a) Hi dng quàn trj Cong ty c6 phn Vicem Thucing mi xi mäng nhim k'
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2017-2022 du(yc bãu bô sung, gôm các ông/bà sau day:
1. Ong Doân Nam Khánh
2. Ong Bii Van Luyn
3. Ong Dng Phjic Tan
Hi dng quàn trj Cong ty c ph.n Vicem Thucng mai xi mang dã h9p Va
thông nhât:
- Bâu Ong Doãn Nam Khánh giQ chirc Chü tch Hi dông quân trj Cong ty
n1iim k' 2017-2022 kê tr ngày 20/4/2018.
- Min nhim chrc Giárn dc Cong ty dôi vôi Ong Ngô Day Liru kê tir ngày
24/4/2018.
- Bo nhim Ong Biji Van Liiyn giU chirc Giám dc Cong ty keA tr ngày
24/4/2018.
- Min nhim chüc Ké toán tru&ng Cong ty dôi vâi Ong Van Quang Dic k
tiir ngày 24/4/2018.
- Giao ông Giám dc Cong ty bo^ trI ci:r can b6 phii trách phông Tài chInh k
toán ké tir ngày 24/4/2018 và khân truang lam các thñ tiic dê Hi dông quân
trj thOa thun bô nhim Tnrng phông Tài chInh ké toán hoc bô nhim Kê
toán trung COng ty.
b) Ban Kim soát Cong ty cô phn Vicem Thtrcing mai xi mãng nhim kSr 20172022 duçic bâu bô sung, gôm các ông/bà sau day:
1. Ong Dng Thành Cong
•• Ban Kim soát Cong ty co phn Vicem Thrang mi xi mãng dä h9p vá thng
nht b.0 Ong D.ng Thành Cong giü chrc Truâng Ban Kiêm soát chuyên
trách Cong ty nhim kS' 2017-2022 tr ngày 20/4/2018 (Ihay bà Train Thj Hái
Ngà).
Nghj quyt dã duçic Di hi dng c05 d6ng thumg niên näm 2018 cüa Cong
ty c6 phn Vicem Thiwng mai xi mãng thông qua. Di hi dOng cô dông
giao cho Hi dông quãn trj, Ban Giám dOc Cong ty Co phân Vicem Thuong
mai xi mãng can cu vão các quy djnh cüa Diêu 1 Cong ty và pháp 1ut dé tO
chüc thirc hin thang igi các mlic tiêu, nhim vu ma Dti hi dã thông qua.
Nghj quyt nay có hiu 1irc ké tr ngày 20 tháng 4 nãm 2018.!.
Noi nh,in:

TM. DAI HQI BONG CO' BONG
CHU TQA BJ HOl

- UBCKN. Sâ GDCKW'T;
- Trung tam Lau k CK Vit Nam;
- Tong cty CN Xi mãng Viêt Nam;
- Thành vien HDQT, Ban Kiêm soát;
- Ban GD, CD, DU, Website;
- Các don vi tr%rc thutc Cty;
- Luu: VT, Thu k Cty.

L Nam Khánh

TONG CONG TY CNXI MANGVEI'NAM CONG HOA xA HO!CHU NGHIA VIETNAM
Biic 1p - TV do - Hanh phác
CONGTYCPVCNGMMMMAr'G
So: 475 /BB-DHDCD

f-là N5i, ngày 20 tháng 4 nãrn 2018
BIEN BAN

BA! HOl BONG CO BONG THIXOG NIEN NAM 2018
Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN VICEM THIJ€YNG MI XI MANG
Dja chi: So^ 348 - Dung Giài Phóng - Phithng Phuo'ng Lit - Qun Thanh
Xuân - Thành phô Ha Ni,
Giy ch'trng nhtn dãng k' kinh doanh s6 0103018236 do So Ké hoach Va
dâu tu thânh phO Ha Ni cap ngày 02/07/2007, dàng k thay dôi lan thü nhât
ngày 04/09/2007, däng k thay dôi lan thir hai ngày 29/05/2008, dàng k thay
dOi lan thir ba ngây 15/09/2011 vi so dãng k rnâi là 0100105694, däng k thay
dôi Ian thu tu ngày 16/06/2014, dãng k thay dôi lan thu nAm ngày 29/07/2014,
däng k thay dôi lan thü' sáu ngày 26/01/2015, dang k thay dôi I-an thu bay
ngày 04/04/2016.
Thi gian, da dim: Di hi dng co^ dông thung niên nãm 2018 Cong ty
co phân Vicem Thuang mti xi mãng duçic tiên hành vào hOi 08 gR 35' ngày2O
tháng 4 näm 2018 ti Hi tmông tang 1 Hoa sen 1 - Khách sn Kim Lien - SO 7
Dao Duy Anh, DOng Da, Ha Nôi, voi su tham gia cua 90 cô dông, dai diên cho
quyên s& h&u 4.775.914 CO phân bang 79,6% tOng so co phân có quyên biêu
quyêt cüa COng ty cO phân Vicem Throng mi xi máng, trong do có toàn the
thành viên Hi dông quãn tri và Ban Kiêm soát.
Can cir Ludt doanh nghip và Diu 1 Cong ty c0^ phn Vicem Thucmg
mai xi mäng, Dai hi dông CO dOng thung niên näm 2018 cia Cong ty cô phân
Vicem Thuong mi xi màng dugc tiên hành vó'i thành phân tham dir nhu trén là
hçip1.
Tham dir Dai hii dng co^ dông thithng niên näm 2018 Cong ty cô phân
Vicem Thucmg mti xi màng có các vi dai biêu khách mdi:
- Ong Lê Nam Khánh - Thành viên Hi dng thânh viên Tong cong ty
Cong nghip Xi mäng Vit Nam, Chü tich Hi dông quán tri Cong ty cô phân
Vicem Thuong mi xi mãng.
- Ong Doãn Nam Khánh - Trithng Ban An toàn môi trurng và Thi dfla
khen thu&ng Tong cOng ty Cong nghip Xi màng Vit Nam.
- Ong Büi Van Luyn - Tong Giám dc Cong ty CP xi mäng Hi Long.
- VA cac Ong, BA dai din mt so phông ban cUa Tong cOng ty Cong
nghip Xi mäng Vit Nam.
- Ong Nguyn Thucrng - Phó Ta ng Giám dc - Cong ty TNHH Kiêm toán
AnVit.
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Chil tQa Di hi: Ong Lê Nam Khánh - Chü tjch Hi dng qun trj Cong ty.
Chü t9a, Ban to chiLrc Dai hi dâ giôi thiu và Di hi thng nhât 1?a ch9n
nhü'ng ngui sau day vào:
1. Doàn Chü tich Dai hôi:

- Ong Lê Nam Khánh
- Ong Ngô Dirc Lixu
- Ong D6 Ng9c Thch

- Chü tjch Hi dông quán trj.
- Thânh viên HDQT - Giám dc Cong ty.
- Thành viên Hi dông quãn trj.

2. Thir k Dai hôi:

- BA Lê Kim Phuong

- TP. Kê hoch Thi trung, Thu k Cong ty.

3. Ban Kiêm tra tir cách cô dông:

- Ong Büi Th9 Cn
- BA Trân Thj Hái Ngà
- BA Dng Van Anh

- TP. To chirc HC, di biu cô dông - Tru&ng ban
- Thành viên BKS - Thành viên
- P. To chirc HC, di biu co^ dông - Thành viên

4. Ban Kiêm phiêu:

- Ong Dng Phüc Tan
- BA Do Thi Thu Hin

- Phó Giám dc, di biu Co^ dông - Tru&ng ban
- P. Ke^ hoch TTr, di biu co dông - Thành viên

- BA Lê Thi Thu Ha

- Thành viên BKS - Thành viên

5. Ban Bu cir:
- Ong Büi Th9 Can

- TP. To chirc HC, di biu co^ dông - Tru&ng ban

- BA D6 Thj Thu Hiên - P. Kê hoach TTr, dai biu cô dông - Thành viên
- Ba Dông Van Anh

- P. To chirc HC, di biêu cô dông - Thành viên

Vâi tinh than lam vic kh.ntrucmg và nghiêm tüc, Dai hi dng cO^ dông
thuèng niên näm 2018 Cong ty cô phân Vicem Thuo'ng mai xi mãng dã thão
lun, thông qua và nghj quyêt các van dê sau day:
1. Dai hi dã nghe Ong Büi ThQ Can- Trithng Ban Kiêm tra tu each co dông
báo cáo kêt qua kiêm tra tu cách cô dông. So h.rcmg các di biêu là cô dông
so hru hoäc duoc uy quyên tham du Dai hôi tai thai diem khai mac la 90 cO
dOng, di din si hthi 4.775.914 cô phân bang 79,6% tong so cô phân có
quyên biêu quyêt.
2. Dai hôi dà nghe Ong D07 Ng9c Thach - Thành viên Hi dng quán trj Cong ty
d9c Chuong trinh Dai hi và dd biêu quyêt thông qua ni dung chuong trInh
cña Dai hi.
3. Di hi dä nghe Ong Biii Thç C.n - Trithng phông To chi'rc hành chInh Cong
ty d9c Quy ché to chüc Dai hi dOng cô dông thuing niên nãm 2018 Cong ty
Co phân Vicem Thuong mai xi mAng và dä biêu quyêt thông qua Quy chê to
chrc Di hi dông cô dông thu&ng nién näm 2018 Cong ty cô phân Vicem
-2-

Thuang mi xi màng.
4. Di hi dã nghe bà Lê Kim Phucing - Tru&ng phông Kê hoach Thj truông,
Thu k Cong ty báo cáo viêc mien nhiém thành viên Hi dông quán trj, Chii
tjch Hi dông quán tn, Cong ty dôi vi ông Lê Nam Khánh nhu sau:

-

Can ci:r Quyt djnh so^ 678/QD-VICEM ngày 17/4/2018 cüa Chü ttch Hi
dông thành viên Tong cong ty COng nghip Xi rnäng Vit Nam v/v: nhân slr
dai din i:iy quyên và diêu chinh quán l phân von cüa Vicem tai Cong ty CO
phân Vicem Thuang mi xi mãng.

-

Can cur dun xin tü nhim thành viên Hti dng quán tri Cong ty ngày
18/4/2018 cüa ông Lé Nam Khánh.
Dai hOi dã biêu quyt thông qua vic min nhim thành viên Hi dông quán
trj, Chü tjch Hi dông quán tri Cong ty dôi vi ông Lê Nam Khánh vâi:

- So phiu biu quy4t tan thành là 4.753.055 phiu bang 99,16% tong s6 phiu
TY
AN

có quyên biêu quyêt cuia cô dOng tham du Di hi.

- So phiu biu quyt khong tan thành là 4.700 phiu bang 0,1% tng s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham dir Di hi.
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-

S6 phiu biu quyt khOng có ' kin là 13.800 phiu bng 0,29% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cO dông tham du Dai hi.

5. Dai hôi da nghe bà Lê Kim Phucing - Trueing phông Ke^ hoach Thj trumg,
Thuk Cong ty báo cáo viêc min nhim thành viên Hi dOng quân tri Cong
ty dôi vii ông Ngô Durc Luu nhu sau:

-

Can cur Quyt djnh so^ 678/QD-VICEM ngây 17/4/2018 cüa ChU tjch Hi
dông thành viên Tong cOng ty Cong nghipXi rnäng Vit Nam v/v: nhân sir
dai din üy quyên và diêu chinh quail 1 phân vOn cüa Vicem tai Cong ty cô
phân Vicem Thi.rong mi xi mäng.

-

Can cur dun xin tr nhim thành viên Hi dng quãn tij Cong ty ngày
18/4/2018 cüa ông Ngô Durc Luu.
Dai hii dä biu quyt thông qua vic min nhim thành viên Hi dng quãn
trj Cong ty dôi vói ông Ngô Düc Luu vói:

- S6 phiu biu quy& tan thành là 4.761.555 phiu bang 99,34% tong so phiu
Co

quyên biêu quyêt cuua cô dông tham du Dai hi.

- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng so^ phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham dir Dai hi.
-

So phiu biêu quyt khOng có kin là 11.200 phiêu bang 0,23% tOng so
phiêu có quyên biêu quyêt cUa Co dông tham du Dai hi.

6. Di hi dà nghe bà Lê Kim Phuang - Tru&ng phOng Kê hoach Thj truông,
Thuk Cong ty báo cáo vic min nhim thành viên Hi dông quân tnj COng
ty dôi vói ông Van Quang Durc nhu sau:

-

Can cü Quyt djnh so^ 678/QD-VICEM ngày 17/4/2018 cüa Chü tjch Hi
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dông thành viên Tong cong ty Cong nghip Xi rnãng Vit Nam v/v: nhân sr
di din üy quyên vâ diêu chinh quán 1 phân von ciLia Vicem tai Cong ty c
phân Vicem Thuang mui xi mãng.
- Can cir clan xin tiLr nhim thành viên Hi dng quán tri Cong ty ngày
18/4/2018 cüa ông Van Quang Dirc.
Dai hi dã biu quyt thông qua vic mien nhim thành viên Hi dông quán
trj Cong ty dôi vi ông VAn Quang DiLrc vâi:
- So phiu biu quyt tan thành là 4.759.855 phiu bAng 99,30% tong so phiu
có quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham du Di hi.
- So phiu biu quy& không tan thành là 100 phiu bng 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham dir Di hi.
- So phiu biu quy& không có kin la' 11.600 phiu bng 0,24% tang s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham dir D?i hi.
7. Di hi dA nghe ha Lê Kim Phuong - Trueing phOng Ke^ hoch Thj tru?mg,
Thu k Cong ty báo cáo vic mien nhim thAnh viên Ban Kiêm soát Cong ty
dôi vâi bà Nguyn Thj Thanh Hiên nhu sau:
- CAn ci:r dan xin tü nhim thành viên Ban Kim soát Cong ty ngày 17/4/2018
cüa bà Nguyn Thj Thanh Hiên.
Di hi dA biu quyt thông qua vic min nhim thành viên Ban Kim soát
Cong ty dôi vth bà Nguyen Thi Thanh Hiên vâi:
- So phiu biêu quyt tan thành là 4.759.655 phiu bang 99,30% tng so^ phiu
có quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham du Dai hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 1.900 phiu bang 0,04% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham dir Di hi.

-

so phiu biu quyt không có kin la'11.100 phiu b.ng 0,23% tng sé.,
phiêu có quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham dir Di hi.

8. Dai hi dA nghe Ong Büi Th9 Can - TruOng phông T6 chiLic hành chinh trInh
bay báo cáo torn tat vic bô sung, siLra dôi Diêu 18 Cong ty:
Dai hi dA biu quyt thông qua vi:
- S6 phiu biu quyêt tan thành là 4.777.455 phiu bang 99,67% tOng s6 phiêu
có quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham dir Dui hi.
- So phiu biu quy& không tan thành là 0 phiu bang 0% tng so phiu có
quyên biêu quyêt ciLia cô dông tham di,r Dai hi.

-

A

A

S0 phiu biu quyt không có ' kin là 1.200 phiu bang 0,03% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hi.

9. Di hi dA nghe Ong Büi Th9 Can - TruOng phOngTO chiLic hành chinh trInh
bAy báo cáo vic bô sung, siLra dôi quy ché nti b6 ye quAn trj Cong ty:
Dai hi dR biu quyt thông qua vth:
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- s6 phiu biu quy& tan thành là 4.778.455 phiu bang 99,69% tong so phiêu
có quyên biêu quyêt ca cô dOng tham dir Dui hi.
phiu biu quyt khOng tan thành là 0 phiu bang 0% tOng so phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hi.

- SO

- So phiubiu quyt không có kin là 200 phiu b&ng 0% tOng so phiêu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hi.
10. Dai hôi dã nghe Ong Lê Nam Khánh - Chü tjch Hi dông quân trj Cong ty
trinh bay Báo cáo hot dông nãm 2017 cüa Hi dông quán trj Cong ty. Dai
hi dã tiên hành tháo 1u.n Va biêu quyêt thông qua vâi:
- S6 phiu biu quyt tan thành là 4.778.455 phiu btng 99,69% tong so phiêu
có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham di,r Di hi.

- S6 phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham du Dai hi.
S6 phiu biu quyt không có kin là 200 phiu bang 0% tong sO^ phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dai hi.

ON

-

JO

It. Dai hi dä nghe bà Trn Thi Hái Ngà - Tnsäng Ban Kiêm soát Cong ty trInh
bay Báo cáo ho?t dng näm 2017 cüa Ban Kiêm soát Cong ty.

lM

kuA

fi hi dà tiên hành thão 1un và biêu quyêt thông qua vâi:
- So phiu biu quyt tan thành là 4.778.455 phiu bng 99,69% tng so phiêu
có quyên biêu quyêt cia cô dOng tham dir Dai hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa CO dông tham dr Di hi.
- So phiu biu quy& không Co kin là 200 phiu b.ng 0% tOng so phiêu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Dii hi.
12. Di hi dà nghe bà Trn Thj Hâi Ngà - Tnr&ng Ban Kiêm soát Cong ty Báo
cáo vic lira ch9n Cong ty 'fNIHR Kim toán An Vit là dan vi thrc hin
kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2018 cüa Cong ty.
Di hi dã tin hành thão lun và biu quy& thông qua vâi:
- S6 phiu biu quyt tan thành là 4.778.555 phiêu bng 99,69% tOng sO phiu
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi.
- S6 phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bng 0% Ong s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi.
- So phiu biu quyt không có kin là 100 phiu b&ng 0% Ong s6 phiu có
quyên biéu quyêt cüa cO dOng tham dir Dai hi.
13. Dai hi da nghe Ong Ngô Diirc Lixu - Thành viên Hi dng quãn trt - Giám
dôc COng ty trInh bay Báo cáo dánh giá kêt qua hot dng kinh doanh nàm
2017; Kê hoch san xuãt kinh doanli và dãu tu xây dung nàm 2018 cüa Côn
ty, cu the nhu sau:

•:• Kêt qua sin xuât kinh doanh näm 2017:
1.477.394 tan
* Sãnliicingtiêuthu
* Tong doanh thu
1.444.299 triu dông
10.204 triu dông
* Np ngân sách
13.104 triudông
* Lcyi nhuân trij1c thuê
7,5 %/näm
* Côtirc
10.050,30 tân1ngi.ri/nam
* Nang sut lao dng bmnh quân
•:• Kê hoach sin xuât kinh doanh vã du fir xây dirng näm 2018:
1.520.000 tan
* San luçmg tiêu thi
:
1.464.731 triu dng
* Tong doanh thu
8.766 triu dng
* Np ngân sách
:
:
12.513 triu dông
* Lgi nhu.n tnxâc thus
7,5 %/nãm
:
* Côtirc
: Phân dâu tang không thâp
* Nàng suât lao dng binh quân
han 7% so vó'i näm 2017
* Cong tác du tu xây dung
- Doi vi du an khu nhà & kt hop djch vu thucmg mi tai Giáp Nhi: Tip
tue thrc hin du tu Du an Khu nba & kêt hop thuang mai, djch vi tai NgO 1
Phan Dinh Giót, theo phuong an dd duçc HDTV Vicem thóa thun chü trucmg
dâu tu (tai van bàn so 2310/XMVN-HDTV ngày 08/11/20 16). Kê hoch von dãu
tu nãm 2018 là 2 t' dOng, bao gôm các cong vic:
+ Tim, 1ira ch9n di tác thirc hin dir an.
+ Lp, phé duyt báo cáo nghiên ciiru khã thi, thit ke^ k5r thut cong trInh.
Di hi dà tin hành tháo 1un và biu quyt thông qua vOi:
- SO phiu biu quyt tan thãnh là 4.775.555 phiu bang 99,63% tong sO phiêu
có quyên biêu quyêt ci'ia cô dông tham dr Dai hi.

- so phiu biu quyt khOng tan thành là 2.900 phiu bang 0,06% tng s
phiêu Co quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham dir Di hi.
- So phiêubiêu quyt không có 2 kin là 200 phiu bang 0% tong so^ phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi.
14. Dal hi dã nghe ông Van Quang Dirc - Thành viên Hii dng quãn trj - K
toán truâng Cong ty trmnh bay Ti trInh thông qua Báo cáo tài chInh nàm
2017 ducic kiêm toán b4ii Cong ty TNI-IH Kiêm toán An Vit và Phuang an
phân phôi lçii nhun, cô tirc näm 2017, cu the nhu sau:
- Tong tài sãn1ngun vn
: 177.486.108.53 8 d
- Nciphàitrâ
: 82.464.794.374d
- Von chiis&hUu
: 95.021.314.164d
- Li nhu.n sau thus chua phãn phM nAm 2017
9.885.089.041 d
- Li nhun chuaphân phi lüy k cuM k truOc
: 4.986.252,357,
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- lông igi nhun sau thue chua phân phi

: 14.87 1.341.398 d

> Phân phi Içri nhuçIn:
- Phucrng an phân phM lcii nhu.n näm 2017
+ Chia co tiirc (t' l 7,5%)
(theo NQ DHDCD 2017 t' lê 5%)
+ Qu khen thu&ng, phiic igi
(3 tháng luing + 20% lçii nhun vi.rçrt ke^ hoch)
+ Qu5 thuâng cüa ngi.thi quàn l
+ Lçii nhu.n con 1ti chua phân phi

:

9.692.617.808 d
4.500.000.000 d
4.998.217.808 d

:
:

194.400.000 d
5.178.723.590 d

Dai hi dã tin hành thâo lu.n và biu quyt thông qua vâi:
- S phiu biu quy& tan thanh là 4.774.755 phiu b&ng 99,61% tong so phiu
có quyên biêu quyêt cia cô dông tham du Di hi.
- SO phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có

quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dçr Dti hi.

1

- so phiu biu quyt không có kin là 3.900 phiu bang 0,08% tong so
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham dr Di hi.
15.Dai hi dã nghe ông Van Quang Dirc - Thành viên Hi dng quail trj - K
toán truOng Cong ty trInh bay vic k hçip dông mua ban xi mäng (NPP)
näm 2018 vOi Cong ty TNHH Thuang mi và xây dung Vucing Anh.
Dai hi dd tin hành thào lun và biu quyt thông qua vi:
- S6 phiu biu quyt tan thành là 4.592.755 phiu bang 95,82% tng s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham dir Di hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% thng s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dci Dai hi.
- So phiu biu quyt không có kin là 3.200 phiu bang 0,07% thng so
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hi.
16. D?i hi dã nghe ông Van Quang Dirc - Thành viên Hi dàng quân trj - K
toán tri.r&ng Cong ty trInh bay vic k hop dông mua ban näm 2018 vth các
Cong ty thành viên Tong cOng ty Cong nghip xi mäng Vit Nam (Vicem).
Dai hi dã tin hành tháo lun và biu quyt thông qua vi:
- So phiu biu quy& tan thành là 4.778.455 phiu bang 99,69% tOng sO phiêu
có quyên biêu quyêt ciia cô dOng tham dir Dti hi.
- So phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tng s6 phiu có
quyên biëu quyêt cüa cô dOng tham dr Dai hi.
-

So phiêu biêu quyt không Co kin là 200 phiu bang 0% tng s6 phiu Co
quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham dir Di hii.

17. Di hi danghe bà UKim Phwng - Thu k COng ty trInh bay Báo cáo Thii
lao, phu cap thuc hiên näm 2017 và kê hoach nàm 2018 cüa Hôi dOng quãn
17,

trj, Ban Kiêm soát, Thu k2 Cong ty; Qu9 tiên lucmg thixc hin nãm 2017 cüa
Giám doe COng ty:
+

Tong sO^ tin thi'j lao, phii cp dA chi nãm 2017 di vi Hi dông quãn trj,
Ban Kiêm soát, Thu k Cty là 342.000.000 dông, mirc c11 the nhu sau:
I

STT

Chüc danh

I

A

Sotien
(dng/ngôiItháng)

1

Chii tch Hi dng quán trj

4.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám dc Cong ty

4.000.000

3

Thành viên Hi dng quân tn,

3.500.000

4

Tru&ng Ban Kiêmsoát

3.500.000

5

Thành viên Ban Kiêm soát

2.000.000

6

Thu kCOngty (Phu cp)

2.500.000

+ Müc thu lao, phii cp cüa Hi dông quãn trj, Ban Kiêm soát, Thu k Cong ty

nãm 2018 dê nghj nhu sau:
STT

Chuc danh

so tin
(dong/ngiroi/thang)
lA

1

ChCitjchHidngquântrj

6.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám dôc Cong ty

5.000.000

3

Thành viên Hi dông quàn trj

4.000.000

4

Tru&ng Ban Kim soát

4.000.000

5

Thành viên Ban Kiêm soát

3.000.000

6

Thu kCongty (Phu c.p)

3.500.000

Dó'i v&i Triróng Ban kkm soát chuyên trách thi thsc hin theo quy chê'trá
lwcmg cia Cong ty.
+ Qu tin lucrng tliirc hin näm 2017 cüa Giám dc Cong ty cô ph.n Vicem

Thucmg mai xi mãng là 561.3 72.000 dông.
Dai hi dã tin hành thào 1un và biu quyt thông qua vói:
-

-

-

S6 phiu biu quy& tan thành là 4.774.455 phiu bang 99,61% tong so phiêu
có quyên biêu quyêt cüa CO dông tham du Dii hi.
SO phiu biu quyt không tan thành là 0 phiu bang 0% tong s6 phiu có
quyên biêu quyêt cüa c 0 dông tham dir D?i hi.
so phiu biu quyt không có kin la' 4.200 phiu bng 0,09% tOng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dOng tham dir Di hi.

18.Eai hi dã tin hành bu b sung thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim
soát Cong ty nhim k' 2017-2022.

Alf~

• Di hi dã nghe Ong Bin ThQ Cin - Trix&ng Ban Bâu Cu dgc Quy ch bâu cü
bô sung thânh viên Hi dông quán tr / Ban Kiêm soát Cong ty cô phân
Vicem ThtrGng mi xi mãng nhim k 2017-2022.
- Dai hi dã nghe Ba Lê Kim Phuong - Thu k Cong ty dcc ban Tong hçip
danh sách trng cr, dê ci.:r bô sung thành viên Hti dông quân trj, Ban Kiêm
soát Cong ty Co phân Vicem Thuong mi xi màng nhim k 2017-2022.
• Dii hi dã tin hành bu b6 sung thành viên Hi dông quãn trj, Ban Kiêm
soát Cong ty nhim k' 2017-2022
Ktt qua béu th nhu' sau:
• Hi dng quân tri Cong ty cô phn Vicem Thuong mi xi mäng nhim kS'
2017-2022 duçic bâu bô sung, gôm các ông / bà sau day:
1. Ong Doãn Nam Khánh
2. Ong Büi Van Luyn
3. Ong Eng Phiic Tan
Hi dng quãn trj Cong ty c phAn Vicem Tht.rcing mai xi mäng d. hop Va
thông nhât:
- Bâu Ong Doãn Nam Khánh giU chtrc Chñ tjch Hi dông quãn trt Cong ty
nhim kr 2017-2022 kê tir ngày 20/4/2018.
- Min nhim chirc Giám dc Cong ty di vi Ong Ngô Di:rc Luu ke^ tü ngày
24/4/2018.
- Bo nhim Ong Bii Van Luyn giI chirc Giám dc Cong ty kê tr ngày
24/4/2018.
- Mien nhim chirc Ke^ toán trurng Cong ty di vi Ong Van Quang Dirc k
tr ngày 24/4/2018.
- Giao Ong Giám dc Cong ty b0^ trI cr can b6 phi trách phông Tài chInh k
toán kê tü ngày 24/4/2018 và khân trucmg lam các thu t'ic dê Hi dOng quân
trj thOa thun bô nhim Tru&ng phàng Tài chInh kê toán hotc bO nhim Kê
toán trucing Cong ty.
• Ban Kiêm soát Cong ty co^ phn Vicem Thuong mai xi màng nhim k' 20172022 di.rgc bâu bô sung, gôm các ông/bà sau day:
1. Ong Dtng Thành Cong
•:• Ban Kim soát Cong ty co^ phn Vicem Thucmg mi xi mäng dâ hçp và thông
nhât bâu Ong Ding Thành Cong gitr chirc Trung Ban Kiêm soát chuyên
trách Cong ty nhim k 2017-2022 kê tü ngãy 20/4/2018 (thay bà Train Thj
Hái Ngà).
19. 'kiên tham gia cüa các co^ dông: Không có kin.
20. Dai hi dâ nghe BA Lê Kim Phuong - Thu k Dai hi d9c di,r tháo Biên ban
cüa Dai hôi.

I

Biên bàn gm 10 trang dánh so thir tir tü 1 den 10. Biên bàn nay là co s& dê
ban hành Nghj quyêt Di hi dOng cô dông thung niên nàm 2018.
Bai hi da biu quyt thông qua Biên bàn cüa Di hi vci t le nht trI là
100%, không có cô dông nào có kiên gI khác.
Biên bàn duçic lp và thông qua vào hi 11 gib 45 ngày 20 tháng 4 nãm
2018.!.
THU KY DAI HQI

A BA! HQI

Lê Kim Phtrnng

in Khánh

No'i ,,hiin:
- UBCKNIN, Sâ GDCKHN;
- Trung tam Luu k CK Vit Nam;
- Website;
- Thành viên HDQT;
- Thânh viên Ban Kim soát;
-BanGiámdc;
- Li.ru: VT, Thu k' Cty.
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